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Imprezy integracyjne
http://www.ateam-event.pl

Team building to jedna z naszych propozycji na imprezy integracyjne. Jest to cały zbiór różnorodnych gier i
zabaw, które nastawione są na osiąganie realnych wyników. Zadania wchodzące w skład team building
odkrywają drzemiące w jednostkach talenty i wykazują liderów grupy. Staramy się bowiem w czasie
organizowanych przez nas eventów firmowych zapewnić maksymalną zabawę dla każdego uczestnika i
jednocześnie wpłynąć pozytywnie na jakość kontaktów wśród pracowników. Ostatnio w ramach
przygotowywanych imprez integracyjnych wprowadziliśmy nową grę, Toobeez. Daje ona mnóstwo
różnorodnych możliwości aranżacji zabaw. Główny zamysł opiera się na kijkach i złączkach, które można
wykorzystać w czasie spotkania. Przykładowo można wspólnie zbudować most, czy wieżę. Do każdej gry
przygotowujemy starannie scenariusze i zapewniamy kompleksową opiekę wykwalifikowanych pracowników.
Eventy wykorzystujące wyżej wymienione elementy można organizować zarówno w zamkniętych
pomieszczeniach, jak również w plenerze. Oprócz tego przygotowujemy także wszelkiego typu pikniki
firmowe, jak piknik militarny, czy piłkarski. Stawiamy bowiem na rozwijanie i kreowanie pasji. W naszej
ofercie od wielu lat znajduje się również Paintball. Rozgrywki paintballowe możemy zaplanować zarówno na
łonie natury, jak i w opuszczonych budynkach. Imprezy integracyjne przez nas organizowane, to jednak nie
tylko spotkania w plenerze. Firma A-Team Event zajmie się kompleksowo przygotowaniem i obsługą każdego
spotkania firmowego. Pełna oferta znajduje się na naszej stronie internetowej. Zapraszamy!
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